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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน  อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร จ าแนกเป็นเพศและระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 118 คน ประกอบด้วย 
ผู้ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ได้มาด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีจ านวนแบบจ านวน 20 ข้อ มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาตามเกณฑ์ (IOC = 0.67-1.00) และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.896 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบและ
ค่า t-test (Independent Samples) และใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ 
One Way Anova)    
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  ด้ านงาน
ความสัมพันธ์ชุมชน และด้านที่มีการปฏิบัติที่
ต่ าสุดคือด้านงานวิชาการ ตามล าดับ   
 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็น ทั้งภาพรวมราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านงานบุคลากรมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    
 
ค้าส้าคัญ : การจัดการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
This purpose of the research was to 

study and compare the education management 
of Ban Non Namngan child development center 
,Srisomdej district , Roi Et province as 
perceived by personnel that classified by gender 
and education level.The sample was the 
administrators of subdistrict administrative 
organization, the commitee of the child 
development center, teachers who took care the 
children and parents, totaling 118 people with 
stratified random sampling. The data was 
collected by questionnaires with 5 rating scales 
that had 20 items. The IOC was between 0.67-
1.00 and the reliability was 0.896. The data 
analysis was used frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (Independent samples), 
test (One-Way ANOVA) and Least significant 
difference byScheffe’s method. 
 The result of the research revealed that: 
 1. The education management of Ban 
Non Namngan child development center, 
Srisomdej district, Roi Et province as a whole 
was at the high level. When considering each 
aspect found that all aspects were at the high 
level. The highest operation was the community 
relations task and the lowest operation was the 
academic task. 
 2. The comparative result of the 
opinions in the education management of Ban 
Non Namngan child development center, 
Srisomdej district, Roi Et province, the overall 

and each aspect were not different. Unless the 
personnel were statistically significant 
differencesat  0.05. 
 
Keywords : Education Management, Child  
Development Center 
  
บทน้า 
 การศึกษามีความส าคัญต่อชีวิตและ
สังคม เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือและ
แนวทางใน การพัฒนาทั้งบุคคลและสังคม  
นอกจากการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
แล้ว การศึกษายังเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐาน
ให้มนุษย์รู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับ
จากการศึกษานั้นไปใช้ในการพัฒนาสังคม
โดยรวมและประเทศชาติอีกด้วย การจะพัฒนา
คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น จะต้องพัฒนา
แบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา จึงควรให้ความส าคัญ
ตั้งแต่การศึกษาในระดับต้นๆ นั่นก็คือการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็น
อย่างมาก เพราะทุกฝ่ายต่างตระหนักดีว่า การ
จัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพย่อมเป็นผลดี
และอ านวยประโยชน์ส าหรับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นรากฐานที่ดีในการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ใน
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทมากข้ึนในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ที่ก าหนดไว้ว่า 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตาม
ศักยภาพความเหมาะสมและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาที่มอบอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาให้แก่คนในท้องถิ่น  การให้การศึกษา
ที่ดีควรจะเริ่มตั้ งแต่ เด็กสามารถรับรู้และ
สามารถบอกความต้องการของตนเองในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆรอบตัวเขา โดยเป็นช่วง
ที่ ร่ างกายและสมองมีการพัฒนาการและ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ คือ ช่วง 0 – 6 ปี ในช่วง
อายุนี้เด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยง
ดูอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากผู้ดูแลสามารถพบเห็น
ความผิดปกติได้เร็วก็จะสามารถช่วยเหลือเด็ก
ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของความผิดปกติ รวมไป
ถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของการ
ปฏิบัติตน การเรียนรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและการด ารงตนอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข  โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยนั้นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด จากคนที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
พัฒนาการ การเจริญเติบโต และจัดกิจกรรม
เพื่อให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  และให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน (รุ่ง แก้วแดง, 2542:2) 
 บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่ตรา
ขึ้น เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือการ
จัดการศึกษาได้ระบุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน

สังกัดของท้องถิ่นหรือสถานศึกษาสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาในพื้นที่บริการของตนดัง
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(4) ระบุว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้อง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมาตรา 
289 ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
หน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีกูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้ อ ง ถิ่ น  บทบั ญญั ติ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร
วางรากฐานแห่งการกระจายอ านาจและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่  ซึ่ งตาม
ภาระหน้าที่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่โดยตรงในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อให้บริการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ในส่วนของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการศึกษาในมาตรา 41 ว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ระบุว่า ให้
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วน
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ต าบลมีอ านาจในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดก็คือการจัด
การศึกษาตามความพร้อมและตามศักยภาพที่มี
อยู่ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อมีการถ่าย
โอนภารกิจทางการศึกษาจากกระทรวง 
ศึกษาธิการในอนาคตที่กฎหมายก าหนด การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันจึงเป็นบทบาทของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและได้รับการ
ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา 
และหน่วยงานอื่นๆ โดยเป็นการบริหารจัดการ
โดยท้องถิ่นทั้งหมด ส่วนจะประสบผลมาก
น้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวั ยขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นๆเป็นส าคัญ (กรมการ
ปกครอง, 2542 : 43) 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
วางรากฐานการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา การจัดกิจกรรมควรจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตาม
วิ ถีประจ าวั น  และการ เล่นของเด็ กตาม
ธรรมชาติที่ เหมาะสมกับวัยดังนี้  การฝึกสุข
นิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี  การใช้ประสาท

สัมผัสทั้ ง 5 การฝึกการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือ – ตา การเคลื่อนไหวและการทรง
ตัว การส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ การ
ส่งเสริมทักษะทางสังคม การส่งเสริมทักษะ
ทางภาษา และการส่งเสริมจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2546 : 21-22) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน   
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ในฐานะ
หน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนา
คุ ณภ าพชี วิ ต เ ด็ ก  ต ามบทบั ญญั ติ แห่ ง
รัฐธรรมนูญ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้ านโนนน้ า เงิน เพื่ อให้บริการทางด้ าน
การศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม
ตามวัยและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่ง
ภาระของผู้ ปกครอง ทั้ งยั ง เป็นพื้ นฐาน
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดการศึกษา
และพัฒนาด้านการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่องและได้พบสาเหตุของปัญหามาจากการ
บริหารจัดการ เพื่อให้ เด็กมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ า เงิน ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการศึกษา พบว่า
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว จึงสนใจศึกษา
การบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
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ร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงาน
บุ ค ล า ก ร  ด้ า น ง า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่ 
สภาพแวดล้อมและการอ านวยความสะดวก
และด้านงานความสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งผลที่ได้
จากการศกึษาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะ
ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่องความ
คิดเห็นย่อมบ่งบอกถึงปัญหา และความ
ต้องการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา จะสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้
มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการ 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน 
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็น
เพศและระดับการศึกษา 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในขอบข่ายเนื้อหา 
4 ด้าน (ส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
กรมการปกครอง, 2545: 8) คือ ด้านงาน
วิชาการ ด้านงานบุคลากร ด้านงานอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อมและการอ านวยความ
สะดวก และ ด้านงานความสัมพันธ์ชุมชน 
  

วิธีด้าเนินการวิจัย  
 1 . ป ร ะช าก รที่ วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 4 คน  
คณะกรรมการ 21 คน บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  (แผนปฏิบัติการ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน, 
2557: 2) จ านวน 170 คน 
 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือ  
ผู้ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 118 คน ผู้วิจัยใช้
ตารางส า เร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (sample size) เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง
แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ จ าแนกเป็นเพศ และระดับ
การศึกษา 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     4 . 1  ข อ ห นั ง สื อ จ า ก ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนน้ าเงิน 
     4.2  ผู้วิจัยส่งหนังสือจาก
วิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจั ย  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
     4.3 ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 118 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100              
 5.การวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยท าการวิ เคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
     5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ต าแหน่งใน
สถานศึกษาและประสบการณ์การท างานของ
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถ่ีและร้อยละ   
  5.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทั้งโดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ โดยหา

ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไป เปรี ยบ เที ยบกับ เกณฑ์     
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเป็นเพศชายและส่วนมากมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี ตามล าดับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
น้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ
ค่า เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านงาน
ความสัมพันธ์ชุมชน ด้านงานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและการอ านวยความสะดวก ด้าน
งานบุคลากร และด้านงานวิชาการ ตามล าดับ   
 ด้านงานวิชาการ การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อ ย่ า ง ค รบทุ กด้ า นมี ค ว ามหล ากหลา ย  
รองลงมา คือ มีการวัดผลและประเมินผล
พัฒนาการและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะและด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามธรรมชาติและตามความ 
สามารถของผู้เรียน     
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 ด้านงานบุคลากร การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองอยู่ เสมอ  
รองลงมา คือ คุณวุฒิของหัวหน้าศูนย์ฯมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และข้อที่
การปฏิบัติต่ าสุด คือ พัฒนาครูให้ เปลี่ยน
พฤติกรรมในการสอนจากเดิมแบบบรรยาย
ให้มีความสามารถในการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง  
 ด้านงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และการอ านวยความสะดวก การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามความเหมาะสมเช่น ชั้นวาง
ของ  อุ ปกรณ์ท าครั ว  มี บริ เ วณที่ ดื่ มน้ า 
รองลงมาคือการจัดให้มีบริเวณพื้นที่ภายใน
และภายนอกอาคารที่ เหมาะสม ปลอดภัย
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติกิจกรรมและข้อที่มี
การปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการเก็บและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ด้านงานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและการอ านวยความสะดวก การ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
น้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม
เช่น ชั้นวางของ อุปกรณ์ท าครัว มีบริเวณที่ดื่ม

น้ า รองลงมา การจัดให้มีบริเวณพื้นที่ภายใน
และภายนอกอาคารที่ เหมาะสม ปลอดภัย
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม และข้อที่มี
การปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการเก็บและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ  
 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน การจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน 
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ฯเพื่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารหรือจัดกิจกรรม  
รองลงมา มีการจัดลักษณะงานที่จัดท านัน้ต้อง
เป็นงานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
กับชุมชน ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการจัด
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงาน   
 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบการ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารการศึกษา
ของบุคลากรในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ า เงิน อ า เภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ มี
ความคิดเห็นในการบริหารการศึกษาของ
บุคลากรในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีต่างกันทั้งภาพรวม ราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านงานบุคลากร 
และ  เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านงาน
วิชาการ ด้านงานบริหารบุคลากร ด้านงาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และการอ านวย
ความสะดวก และด้านงานความสัมพันธ์
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ชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับ คือด้านงานความสัมพันธ์ชุมชน ด้าน
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและการอ านวย
ความสะดวก และด้านงานบุคลากรและการ
ด้านงานวิชาการ ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านงานวิชาการ การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้ านโนนน้ า เงิน  
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุมาลี สุกันธา (2550) เรื่อง ความต้องการของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลสุมาลี  อ า เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการใน
การจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่  ด้ านวิชาการ ด้ านกิจการ
นักเรียน ด้านอาคารสถานที่  เป็นเพราะทุก
หน่วยงานทางการศึกษามุ่งเน้นสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ                  

 2. ด้านงานบุคลากร การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานบุคลากร
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สอดคล้องกับณัฐวัฒน์ ทองค า (2553) เรื่อง
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม  
 3.ด้านงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และการอ านวยความสะดวก การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษร 
โยกเกณฑ์ (2557) เรื่อง ความต้องการของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปากคลอง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดคือด้านอาคารสถานที่  
 4 .ด้ านงานความสัมพันธ์ชุ มชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ าเงิน  อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ   กมล ตราชู 
(2542) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนเป็นงานที่เน้นถึงความเข้าใจ
และความร่วมมือที่ดีของสถานศึกษากับท้องถิ่น 
บทบาทของโรงเรียนเน้นทั้งการเป็นผู้ให้และ
ผู้รับ เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
โดยชุมชนและเพื่ อชุมชน สิ่ งที่ ผู้ บริหาร
โรงเรียนควรด าเนินการให้เกิดขึ้นได้แก่ การ
ระดมสรรพก าลังจากชุมชนมาพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และการรายงานประจ าปี การบริการอาคาร



                                   วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา” 

 

153 

สถานที่และด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งระหว่างโรงเรียนกับบุคคล 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 
  1.1 ด้านงานวิชาการ 
    1.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและตาม
ความสามารถของผู้เรียน 
    1.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกด้านหรือมี
ความหลากหลาย 
  1.2 ด้านงานบุคคล  
    1.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
ให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้ปกครอง 
    1.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ค ว ร มี ก า ร พั ฒน า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 
           1.3 ด้านงานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและการอ านวยความสะดวก 
    1.3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
มี ก า ร จั ด เ ก็ บ และก า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ลที่ ถู ก
สุขลักษณะ 
    1.3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
จัดให้มีการปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซม ดูแล

รักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพความ
พร้อมใช้งานและมั่นคงปลอดภัย 
 1.4 ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน 
      1.4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
ควรจั ด ให้มี ก ารประชุมผู้ ปกครอง เพื่ อ
รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและมีการออก
เยี่ยมบ้านเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อ
ความสัมพนัธ์อันดี 
   1.4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ฯเพื่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารหรือ
จัดกิจกรรมและมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อ
รับทราบข้อมูลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เชิง เปรียบเทียบ
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐและของ
เอกชน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของกลุ่มตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองเด็กที่ส่งลูกเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของรัฐและกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่ส่งลูกเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชน 
 2.3 ในการวิจั ยครั้ งต่อไปอาจใช้
รูปแบบในการสัมภาษณ์ หรือการใช้วิธีจัด
กลุ่มสนทนา (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึก 
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